
UCHWAŁA NR XVI/124/20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 242 § 1  oraz art. 243  ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 
1133 i 2196), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Ozimku uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia 19 grudnia 
2019 r. dotyczącego podania uzasadnienia wysokości wynagrodzenia Prezesa PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie 
oraz podania informacji o powyższym wynagrodzeniu na łamach "Wiadomości Ozimskich" z przyczyn 
zawartych w uzasadnieniu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Burmistrzowi Ozimka jako organowi właściwemu do 
jego rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo mieszkańca Krasiejowa
z wnioskiem o podanie uzasadnienia wysokości wynagrodzenia Prezesa PGKiM-u oraz o podanie
informacji o wynagrodzeniu Prezesa PGKiM-u do wiadomości mieszkańców Gminy Ozimek
na łamach "Wiadomości Ozimskich".

Głównym organizatorem stosunków między jednostką samorządu terytorialnego, a spółką jest
burmistrz, który zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym odpowiada za gospodarowanie mieniem komunalnym, a co za tym idzie
zarządzaniem spółką. Również Burmistrz, który reprezentuje zgromadzenie wspólników Spółki
odpowiada za ustalanie wynagrodzenia Prezesa Spółki i jest organem właściwym do ustalenia jego
wysokości. Do jego kompetencji również należy między innymi zamieszczanie informacji
w "Wiadomościach Ozimskich".

W związku z powyższym zgodnie z art. 243 kodeksu postepowania administracyjnego zasadne jest
przekazanie pisma z 19 grudnia 2019 r. do organu właściwego, tj. do Burmistrza Ozimka.

Id: 2D36C35E-0679-46F9-B857-FFAFCB22E6D4. Podpisany




